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 -7هست الظم تطاي اتالؽ تطًسُ هٌاقػِ حساقل  7ضٍظ ماضي پس اظ تطنیل مویسیَى هٌاقػِ ذَاّس تَز.
 -8پیطٌْازّاي ٍاغلِ زض ساػت  14ضٍظ ضٌثِ هَضخ  95/4/19زض هحل ساذتواى ضواضُ يل ضطمت ٍاقغ زض تْطاى  -هیساى خْاز
(كاعوی) – پالك  12ضطمت هازض ترػػی تاظضگاًی زٍلتی ايطاى عثقِ چْاضم -زكتط ػضَ ّیات هسيطُ ٍ هؼاًٍت ازاضي ٍ هالی هلتَح
ذَاّس ضس حضَض پیطٌْاز زٌّسگاى يا ىهايٌسُ آًْا تا اضائِ تطه ًوايٌسگی زض مویسیَى هصمَض تالهاًغ هی تاضس.
-9ضطمت زض ضز يا قثَل يل يا ملیِ پیطٌْازات اضائِ ضسُ هرتاض است.
 -10پس اظ تؼییي ًلطات اٍل ٍ زٍم هٌاقػِ سپطزُ ضطمت زض هٌاقػِ ًلطات تؼسي هستطز هیضَز.
 -11تطًسُ هٌاقػِ هی تايست خْت ػقس قطاضزاز حسامثط ظطف هست  7ضٍظ ماضي زض ضطمت حضَض تِ ّن ضساًس ٍ ًسثت تِ اًؼقاز
قطاضزاز ٍ تَزيغ تضویي اًدام تؼْسات اقسام ًوايس  .زض ؿیط ايي غَضت سپطزُ ضطمت زض هٌاقػِ ضثظ ذَاّس ضس ٍ تطًسُ هصمَض حق
ّیچگًَِ اػتطاؼ ٍ ازػايی ضا
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ًرَاّس زاضت ٍ هغاتق هقطضات تِ ًلط زٍم ضخَع ذَاّس ضس  .زض غَضتینِ ًلط زٍ م ًیع تِ ضطح هصمَض حاضط تِ اًؼقاز قطاضزاز ٍ تَزيغ
تضویي اًدام تؼْسات ًطَز سپطزُ اٍ ًیع ضثظ ذَاّس ضس  .تسيْی است زض غَضت اًؼقاز قطاضزاز تا ًلط اٍل سپطزُ ًلط زٍم هستطز هی
گطزز.
 -12پیطٌْاز زٌّسگاًی مِ زاضاي مس ثاتت زض پايگاُ اعالع ضساًی هٌاقػات هی تاضٌس مس هصكٍض ضا تِ ٌّگام اضائِ پیطٌْاز قیوت اػالم
ًوايٌس.
-13هَاضز هطتَط تِ هْلت هطاخؼِ خْت زضياكت اسٌاز هغاتق آگْی هٌاقػِ هی تاضس.
 -14ضطمت زض هٌاقػِ ٍ زازى پیطٌْاز تِ هٌعلِ قثَل اذتیاضات ٍ تنالیق زستگاُ هٌاقػِ گصاض هی تاضس.
 -15هست ٍ هحل ٍ هیعاى ذساضات زض هَاضزي مِ تطًسُ هٌاقػِ زض اًدام تؼْسات مالً يا تؼضاً تاذیط ًوايس ٍ سايط ضطائظ عثق ضطائظ ٍ
تؼْسات هٌسضج زض پیص ًَيس قطاضزاز هی تاضس.
 -16پیطٌْاز زٌّسگاى هی تايست اظ زضج قیوت پیطٌْازي زض هتي قطاضزاز ذَززاضي ًوايٌس.
-17ضطمت حق تـییط  ،اغالح ٍ يا تدسيس ًظط زض اسٌاز ٍ هطرػات ضا قثل اظ اًقضاي هْلت تسلین پیطٌْازّا تطاي ذَز هحلَػ
هی زاضز ٍ اگط چٌیي هَضزي پیص آيس هطاتة تِ هتقاضیاى اتالؽ هی ضَز ٍ زض غَضتینِ پیطٌْازي قثل اظ اتالؽ هطاتة هعتَض تسلین ضسُ
تاضس پیطٌْاز زٌّسُ حق زاضز تقاضاي استطزاز آى ضا تٌوايس.
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قرارداد خريذ كاير
ايي قطاضزاز تیي ضطمت هازض ترػػی تاظضگاًی زٍلتی ايطاى تِ ضٌاسِ هلی  10100709826تِ ًوايٌسگی آقاياى  ....................تِ ػٌَاى
 ................... ٍ ...................تِ ػٌَاى  ...........................................مِ اظ ايي پس ذطيساض ًاهیسُ هیضَز تِ ًطاًی :تْطاى  .ذیاتاى زمتط
كاعوی .هیساى خْاز (كاعوی) ضواضُ  12اظ يل عطف ٍ شضمت  .................................تِ ًطاًی .................................................................:
ثثت ضسُ زض ازاضُ ثثت ضطمتْا تحت ضواضُ  ...........................تِ ًوايٌسگی آقاي  .....................تِ ػٌَاى  ...................مِ اظ ايي پس
كطٍضٌسُ ًاهیسُ هیضَز اظ سَي زيگط هٌؼقس گطزيس.

مادٌ يك :مًضًع قرارداد مشخصات كاال:
هَضَع قطاضزاز ػثاضت است اظ ذطيس تؼس از  280ترتِ ماٍض تِ اًساظُ  36 X14هتطهطتغ ٍ تؼساز  230ترتِ ماٍض تِ اًساظُ

42 X 14

هتطهطتغ خوؼاً تؼساز  510ترتِ ماٍض هرػَظ پَضص اًثاضّاي ضٍتاظ گٌسم تا هطرػات هٌسضج زض خسٍل ضواضُ يل ٍ ضطايظ هٌاقػِ
مِ خعء اليٌلل ايي قطاضزاز هی تاضس.

مادٌ  :2مبلغ قرارداد :
متلؾ قطاضزاز (تِ حطٍف ) ..................................ضيال ٍ تِ ػسز  ................................ضيال است.
مادٌ  -3مذت قرارداد:
الف :هست قطاضزاز اظ تاضيد  ................لـايت  .............تِ هست  ...................هاُ هیتاضس.
ب :كطٍضٌسُ هتؼْس است اظ تاضيد هثازلِ ايي قطاضزاز عثق تطًاهِ ظهاى تٌسي ضسُ ًسثت تِ تحَيل ماال تا اٍلَيت تٌسي تقسین ماٍضّا تِ هٌاعق
تَسظ ماضكطها اقسام ًوايس.

مادٌ 4ـ ديرٌ تضميه :
ماٍضّاي هَضَع قطاضزاز اظ تاضيد تحَيل آذطيي هحوَلِ تِ هست ينسال اظ سَي كطٍضٌسُ ضواًت هیگطزز.
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ًظاضت تط اخطاي تؼْسات كطٍضٌسُ عثق اسٌاز ٍ هساضك قطاضزاز اظ عطف ذطيساض تِ زكتط كٌی ٍ هٌْسسی ذطيساض ٍاگصاض ضسُ است.

مادٌ  -6ضماوتوامٍ اوجام تغَذات :
كطٍضٌسُ تايس ّوعهاى تا اهضاي قطاضزاز ًسثت تِ اضائِ ضواًت ًاهِ اًدام تؼْسات هؼازل زُ زضغس هثلؾ قطاضزاز تِ غَضت ضواًتٌاهِ
تاًنی اقسام ًوايس.
ضواًت ًاهِ هصمَض هی تايست قاتل توسيس تَزُ ٍ تا هست يل سال پس اظ تحَيل قغؼی ماالي هَضَع قطاضزاز هؼتثط ٍ زض اذتیاض
ذطيساض تاضس .زض غَضت ترلق كطٍضٌسُ اظ ايلاي ّط يل يا ملیِ تؼْسات قطاضزازي ذَز ،ذطيساض تسٍى هطاخؼِ تِ هطاخغ قاًًَی هی تَاًس
ٍخِ ضواًتٌاهِ ضا ٍغَل ًوايس.
تبصرٌ  -1ضواًت ًاهِ اًدام تؼْسات يل سال تؼس اظ تحَيل قغؼی ماال زض غَضت ػسم هطاّسُ ّط ًَع ًقع هستطز ذَاّس ضس.
تبصرٌ 2ـ چٌاًچِ كطٍضٌسُ زض تحَيل هَضَع قطاضزاز عثق تطًاهِ ظهاى تٌسي تیص اظ يل ّلتِ تاذیط ًوايس ًسثت تِ هاظاز يل ّلتِ
ذطيساض هیتَاًس تا  10ضٍظ تاتت ّط ضٍظ تاذیط ............................ضيال احتساب ٍ ضاساً اظ هغالثات يا تضویي كطٍضٌسُ مسط ًوايس زض
غَضت تاذیط تیش اظ  10ضٍظ ذطيساض هی تَاًس تضویي اًدام تؼْسات كطٍضٌسُ ضا تواهاً ٍغَل ٍ قطاضزاز ضا كسد ًوايس  .كسد قطاضزاز
غطكاً تا اػالم متثی تِ كطٍضٌسُ ٍ تسٍى ًیاظ تِ اقسام ذاظ قضايی ٍ يا ازاضي غَضت هی پصيطز.

مادٌ  7ـ پيش پرداخت :
هؼازل  %25هثلؾ مل قطاضزاز زض قثال زضياكت ضواًت ًاهِ تاًنی قاتل توسيس ٍ هؼتثط ٍ زضذَاست متثی كطٍضٌسُ پطزاذت ذَاّس ضس.
تثػطُ  :اظ ّط پطزاذت تِ كطٍضٌسُ هؼازل  %25تا تسَيِ ماهل پیص پطزاذت مسط هی گطزز.

مادٌ  -8وحًٌ پرداخت :
مل هثلؾ قطاضزاز پس اظ تحَيل قغؼی ماالي هٌسضج زض هازُ يل ايي قطاضزاز ٍ تحَ يل كامتَض كطٍش ،غَضتدلسات تحَيل ٍ ًتايح
آظهايص هطرػات كٌی ٍ غسٍض تايیسيِ ٍاحس ًظاضت ذطيساض هغاتق هلاز ايي قطاضزاز حسامثط ظطف هست زٍ ّلتِ قاتل پطزاذت ذَاّس
تَز.
وام ي امضاء شركت كىىذٌ در مىاقصٍ صرفاً جُت اطالع ي قبًلی مفاد قرارداد
تبصرٌ :پطزاذت ملیِ ّعيٌِ ّاي هطتَط تِ اًدام هَضَع قطاضزاز ًظیط حول ٍ ًقل ًتايح آظهايص هطرػات كٌی تاضگیطي ترلیِ
تطذیع ٍ ؿیطُ تِ ػْسُ كطٍضٌسُ هیتاضس.
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مادٌ 9ـ فًرسماژير :
كَضس هاغٍض هغاتق قَاًیي خوَْضي اسالهی ايطاى ذَاّس تَز.

مادٌ  -10وحًٌ حل ي فصل اختالف:
زض غَضت تطٍظ ّط گًَِ اذتالف زض اخطاي قطاضزاز تِ هطاخغ شيػالح اضخاع ذَاّس ضس.

مادٌ  -11ساير شرايط :
 -11-1زكتط كٌی ٍ هٌْسسی تِ ػٌَاى ٍاحس ًظاضت هؼطكی ٍ ماالي هَضَع قطاضزاز زض غَضت تايیس هغاتقت ماٍض تا هطرػات كٌی
پیَست قطاضزاز تَسظ ينی اظ هطامع هؼتثط آظهايصگاّی تِ تايیس زستگاُ ًظاضت ذَاّس ضسیس .
 -11-2تحَيل قغؼی ماال ظهاًی تحقق هی ياتس مِ غس زضغس آى عثق تايیسيِ ٍاحس ًظاضت هطتَعِ تحَيل ضطمت ؿلِ ٍ ذسهات
تاظضگاًی هٌاعق زض هحل ّاي هٌسضج زض خسٍل ضواضُ  2پیَست ايي قطاضزاز گطزز.
ب تِ تطریع ذَز ٍ قثل اظ غسٍض تايیسيِ ّط هقساض اظ هَضَع قطاضزاز ضا مِ تا هطرػات كٌی
ٍ -11-3احس ًظاضت ذطيساض حق زاضز ًا
هغاتقت ًٌوايس اػازُ ًوَزُ ٍ كطٍضٌسُ هطوَل تثػطُ  2هٌسضج زض هازُ ذَاّس گطزيس.
-11-4چٌاًچِ كطٍضٌسُ مالً يا خعئاً ًسثت تِ اخطاي تِ هَقغ هلاز ايي قطاضزاز اقسام ًوايس ضطمت هی تٍاًس هغاتق تطریع ذَز ملیِ
ذساضات ٍاضزُ ضا تطآٍضز ًوَزُ ٍ تسٍى ًیاظ تِ هطاخؼِ تِ هطاخغ شيػالح قضايی اظ ملیِ تضویوات ٍ هغالثات كطٍضٌسُ تاهیي يا ٍغَل
ًوايس كطٍضٌسُ تِ ضطمت حق ٍ اذتیاض هی زّس ذساضات حاغل اظ تاذیط زض اًدام تؼْس ضا ٍكق تثػطُ  2هازُ  6احتساب ًوَزُ ٍ تِ ًحَ
هصمَض ٍغَل ًوايس.
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 -11-5كطٍضٌسُ تؼْس هی ًوايس تحت ّیح ػٌَاى تسٍى هدَظ متثی ذطيساض قطاضزاز ضا مالً يا خعاً تِ ؿیط ٍاگصاض ًٌوايس  .زض غَضت تطٍظ
چٌیي ػولی ذطيساض ضوي ضثظ ضواًتًاهِ اًدام تؼْسات هیتَاًس قطاضزاز ضا كسد ًوايس.
 -11-6كطٍضٌسُ اقطاض هی ًوايس هطوَل قاًَى هٌغ هساذلِ ٍظضاء ً،وايٌسگاى هدلس ٍ ماضمٌاى زٍلت زض هؼاهالت زٍلتی هػَب 1337
ًویتاضس.
 -11-7پطزاذت ّط گًَِ مسَض قاًًَی تِ ػْسُ كطٍضٌسُ تَزُ ٍ ذطيساض مسَض هصمَض ضا اظ پطزاذت ّاي ذَز مسط ٍ تِ حساب هطاخغ
شيطتظ ٍاضيع ًوَزُ ٍ كیص هطتَعِ ضا تِ كطٍضٌسُ تحَيل ذَاّس زاز.
ايي قطاضزاز زض  11هازُ ٍ  3تثػطُ ٍ زض پٌح ًسرِ زض هحل ضطمت هازض ترػػی تاظضگاًی زٍلتی ايطاى تٌظین ٍ تِ اهضاء ٍ هْط عطكیي
ضسیسُ ٍ ملیِ ًسد حنن ٍاحس ضا زاضز.
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رديف

محل

1

سوٌگاى اضاك
مطج
سوٌاى
هطٍزضت ٍ امثطآتاز
ضَش
هطْس
تٌسضػثاس
اضزتیل
ذَي
مطهاًطاُ
اغلْاى
يعز
ظًداى
تدٌَضز

2
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
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تعذاد كاير (تختٍ)
 36×14متري

 42×14متري
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20
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25
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25
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جمغ تعذاد كاير  510تختٍ با مشخصات فىی مىذرج در جذيل شمارٌ يك

